คาอธิบายแบบฟอร์มรายละเอียดโครงการ (แผนงานพื้นฐาน)
(1) ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ต ามแผนปฏิ บั ต ิ ก ารของจั ง หวั ด หมายถึ ง ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ห ลั ก ใน
แผนปฏิบัติการของจังหวัด หรือ ประเด็นหลักที่หน่วยงานในจังหวัดจะต้องดาเนินการเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์
(2) โครงการ/กิจกรรมหลัก หมายถึง ชื่อโครงการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติการประจาปี
จังหวัด โดยเรียงตามลาดับความสาคัญ ควรมุ่งเน้นเฉพาะโครงการที่มีความสาคัญสูงและส่งผลต่อการขับเคลื่อน
ประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนปฏิบัติการประจาปีของจังหวัด
(3) วัตถุประสงค์โครงการ หมายถึง เป้าหมายหรือผลที่เป็นจุดหมายปลายทางที่ต้องการให้เกิดขึ้นจาก
การปฏิบัติงาน
(4) ) เป้าหมายโครงการ หมายถึง สิ่งที่ต้องการจะดาเนินการหรือต้องการจะกระทา หรือ ความสาเร็จของ
โครงการที่จังหวัดจะต้องการบรรลุถึงภายในรอบระยะเวลาตามปีที่กาหนดไว้ และควรมีข้อมูลที่สามารถวัดผลได้
(โปรดระบุเป็นเชิงปริมาณ)
(5) ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด หมายถึง ระดับความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
ที่สามารถวัดได้ และควรมีข้อมูลที่สามารถวัดผลได้ในเชิงปริมาณและคุณภาพ
(6) งบประมาณ (หน่วย: ล้านบาท) หมายถึง งบประมาณในการดาเนินการของโครงการในแต่ละ
ปีงบประมาณ โดยให้ใช้หน่วยเป็น “ล้านบาท”
(7) แหล่งงบประมาณ แหล่งงบประมาณของโครงการ โดยกาหนดไว้ 3 แหล่ง โดยให้ระบุหมายเลขของแหล่ง
งบประมาณ ดังนี้
1 หมายถึง งบประมาณของส่วนราชการสังกัด ศธ. (สพฐ., สอศ., สกอ., สกศ.)
2 หมายถึง งบประมาณของส่วนราชการสังกัด สป.ศธ. (สนย., กศน., สช., ก.ค.ศ., ศธจ.)
3 หมายถึง งบประมาณของส่วนราชการอื่นๆนอก ศธ. โปรดระบุ....เช่น มท. อปท. ตชด. ฯลฯ
(8) หน่วยงานรับผิดชอบ หมายถึง หน่วยงานรับผิดชอบในการดาเนินการโครงการ หากโครงการมีหลาย
หน่วยรับผิดชอบในการดาเนินโครงการ ให้ระบุหน่วยงานรับผิดชอบหลักและร่วม
(9) (ร่าง) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี หมายถึง ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
1 หมายถึง ด้านความมั่นคง
2 หมายถึง ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
3 หมายถึง ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
4 หมายถึง ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
5 หมายถึง ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
6 หมายถึง ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

(10) ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ หมายถึง ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ
1 หมายถึง การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชาติ
2 หมายถึง พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดประเมินผล และการศึกษาที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม
3 หมายถึง ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา
4 หมายถึง ผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งงานวิจัย และนวัตกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการ
ของการพัฒนาประเทศ
5 หมายถึง สร้างโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อความเสมอภาค
และความเท่าเทียมทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
6 หมายถึง พัฒนาระบบบริหารจัดการและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

คาอธิบายแบบฟอร์มรายละเอียดโครงการ (แผนงานบูรณาการ)
(1) ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ แ ผนปฏิ บั ติ ก ารของจั ง หวั ด หมายถึ ง ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ห ลั ก ใน
แผนปฏิบัติการประจาปีของจังหวัด หรือ ประเด็นหลักที่หน่วยงานในจังหวัดจะต้องดาเนินการเพื่อให้บรรลุ
วิสัยทัศน์
(2) โครงการ/กิจกรรมหลัก หมายถึง ชื่อโครงการภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ ตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีจังหวัด ที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากแผนบูรณาการต่างๆ โดยเรียงตามล าดับความสาคัญ
ควรมุ่งเน้นเฉพาะโครงการที่มีความสาคัญสูงและส่งผลต่อการขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์ ตามแผนปฏิบัติ
การของจังหวัด
(3) วัตถุประสงค์โครงการ หมายถึง เป้าหมายหรือผลที่เป็นจุดหมายปลายทางที่ต้องการให้เกิดขึ้น
จากการปฏิบัติงาน
(4) เป้าหมายโครงการ หมายถึง สิ่งที่ต้องการจะดาเนินการหรือต้องการจะกระทา หรือ ความสาเร็จ
ของโครงการที่จังหวัดจะต้องการบรรลุถึงภายในรอบระยะเวลาตามปีที่กาหนดไว้ และควรมีข้อมูลที่สามารถ
วัดผลได้ (โปรดระบุเป็นเชิงปริมาณ)
(5) กลุ่มเป้าหมาย หมายถึง กลุ่มบุคคลที่จะเข้าร่วมดาเนินการตามโครงการ
(6) พื้นที่เป้าหมาย หมายถึง พื้นที่ดาเนินการตามโครงการ
(7) ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด หมายถึง ระดับความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่
สามารถวัดได้ และควรมีข้อมูลที่สามารถวัดผลได้ (โปรดระบุเป็นเชิงปริมาณ)
(8) งบประมาณ (หน่ วย:ล้าน บาท) หมายถึง งบประมาณในการดาเนินการของโครงการในแต่ล ะ
ปีงบประมาณ โดยให้ใช้หน่วยเป็น “ล้านบาท”
(9) แหล่งงบประมาณ แหล่งงบประมาณของโครงการ โดยกาหนดไว้ 3 แหล่ง โดยให้ระบุหมายเลขของ
แหล่งงบประมาณ ดังนี้
1 หมายถึง งบประมาณของส่วนราชการสังกัด ศธ. (สพฐ., สอศ., สกอ., สกศ.)
2 หมายถึง งบประมาณของส่วนราชการสังกัด สป.ศธ. (สนย., กศน., สช., ก.ค.ศ., ศธจ.)
3 หมายถึง งบประมาณของส่วนราชการอื่นๆนอก ศธ. โปรดระบุ....เช่น มธ อปท. ตชด. ฯลฯ
(10) หน่วยงานรับผิดชอบ หมายถึง หน่วยงานรับผิดชอบในการดาเนินการโครงการ หากโครงการมี
หลายหน่วยรับผิดชอบในการดาเนินโครงการ ให้ระบุหน่วยงานรับผิดชอบหลักและร่วม
(11) (ร่าง) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี หมายถึง ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
1 หมายถึง ด้านความมั่นคง
2 หมายถึง ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
3 หมายถึง ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
4 หมายถึง ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
5 หมายถึง ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
6 หมายถึง ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

(12) ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ หมายถึง ยุทธศาสตร์ของกระทรวงศึกษาธิการ
1 หมายถึง การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของชาติ
2 หมายถึง พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน การวัดประเมินผล และการศึกษาที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
3 หมายถึง ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา
4 หมายถึง ผลิตและพัฒนากาลังคน รวมทั้งงานวิจัย และนวัตกรรมที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของการพัฒนาประเทศ
5 หมายถึง สร้างโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อความเสมอภาค
และความเท่าเทียมทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
6 หมายถึ ง พั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ดการและส่ ง เสริ มให้ ทุ ก ภาคส่ ว นมี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด
การศึกษา
(13) แผนงานบูรณาการ หมายถึง แผนงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ จานวน 29
แผนงานบูรณาการ ดังนี้
1. การสร้างความปรองดองและสมานฉันท์
2. การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้
3. การจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์
4. การป้องกัน ปราบปราม และบาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
5. การพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ
6. การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
7. การพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
8. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
9. การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
10. การวิจัยและนวัตกรรม
11. การสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ
12. การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
13. การพัฒนาฝีมือแรงงานไปสู่ไทยแลนด์ 4.0
14. การพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร
15. การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย
16. การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
17. การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง
18. การจัดการปัญหาที่ดินทากิน
19. การพัฒนาระบบประกันสุขภาพ
20. การสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ
21. การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม
22. การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
23. การบริหารจัดการทรัพยากรน้า
24. การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

25. การปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม
26. การอานวยความสะดวกทางธุรกิจ
27. การส่งเสริมการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
28. การส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
29. แผนบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ
(14) งบลงทุน หมายถึง รายจ่ายที่กาหนดให้จ่ายเพื่อการลงทุน ได้แก่ รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะ
ค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวมถึงรายจ่ายที่กาหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอื่นใดในลักษณะรายจ่าย
ดังกล่าว
1. ค่าครุภัณฑ์ หมายถึง รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร และมีราคาต่อ
หน่ วยหรื อต่อชุดเกิน กว่า 5,000 บาท รวมถึงค่าใช้ จ่ายที่ต้องช าระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ ง ค่าภาษี ค่า
ประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือ ต่อชุดเกินกว่า
20,000 บาท และรายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ รวมทั้งครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท
2. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมายถึง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง รวมถึง
สิ่งต่าง ๆ ซึ่งติดตรึงกับที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง เช่น อาคาร บ้านพัก สนามเด็กเล่น สนามกีฬา สนามบิน
สระว่ายน้า สะพาน ถนน รั้ว บ่อน้า อ่างเก็บน้า เขื่อน เป็นต้น

